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Abstract. Recent observation in Belgium of Eublemma parva (Lepidoptera: Noctuidae)

On 13 July 2006 a specimen of Eublemma parva (Hübner, 1808) was found in a light trap at

Dilbeek (Province of Brabant). This is the second specimen ever recorded from Belgium. The

first record dates back from 07 June 1958 when a specimen was caught at Wavreille (Province of

Namur). The species is known as a rare immigrant in the neighbouring countries.

Résumé. Observation récente en Belgique d 'Eublemma parva (Lepidoptera: Noctuidae)

Le 13 juillet 2006 un exemplaire d' Eublemma parva (Hübner, 1808) fut trouvé dans un piège

lumineux a Dilbeek (Brabant). II s'agit du second exemplaire jamais observé en Belgique. Le

premier date du 7 juin 1958 quand un exemplaire fut attrapé a Wavreille (Namur). L'espèce est

un immigrant rare dans les régions limitrophes.
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De tropische temperaturen van juli 2006 zorgden op trekvlindergebied voor

enkele leuke verrassingen. Eén ervan was de waarneming van Eublemma parva

(Hübner, 1808). In de ochtend van 13 juli 2006 vond ik dit mini-uiltje in mijn

kleine Heath-val te Dilbeek (Brabant). Zijn spanwijdte bedraagt slechts 14 mm
waardoor ik hem eerst hield voor een microlepidopteer. In rusthouding herkent

men echter de typische delta-vorm zoals bij bepaalde uilen. Op het eerste gezicht

deed hij me denken aan een verwante dwergsoort van Rivula sericealis (Scopoli,

1763).

Fig. 1. Eublemma parva (Hübner, 1808), Dilbeek (Brabant, België) 13.VII.2006, leg. W. Troukens

(Foto: W. Troukens).

E. parva is inheems in de landen rondom de Middellandse Zee en wordt

verder aangetroffen tot in India (Skinner 1985: 144). In België was de vlinder tot

nu toe bekend van één enkele vangst, nl. te Wavreille (Namur) op 07.VI.1958,

leg. P. Houyez (Hackray & Sarlet 1979: 421-422). In de ons omringende landen

is de soort alleen opgemerkt als een zeldzame immigrant. Voor Zuid-Engeland

vermeldt Skinner (1985: 144) twee opmerkelijke topjaren: 1953 en 1968 met

respectievelijk 54 en 33 waarnemingen. In het zuiden van Duitsland is E. parva
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alleen bekend van enkele verspreide en geïsoleerde waarnemingen (Koch 1972:

222-223).

De imago's vliegen in juni en juli en laten zich gemakkelijk aanlokken door

menglicht. De rupsen vreten van juli tot september aan de bloemen en

vruchtbeginsels van een groot aantal waardplanten. In de literatuur worden

vermeld: liedblaadjes ( Pulicaria dysenterica), alant (Inula sp.), bergcentaurie

( Centaurea montana ), kalketrip ( Centaurea calcitrapa), akkerdistel ( Cirsium

arvense ), droogbloem ( Gnaphalium sp.) en strobloem (Helichrysum arenarium)

(Hackray & Sarlet 1979: 421, Koch 1972: 222, Skinner 1985: 144).

E. parva mag gerust toegevoegd worden aan de lijst van Belgische

trekvlinders. Daarom zijn alle nieuwe waamemingsgegevens van harte welkom
(bto@scarlet.be).
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